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Ploeteren tegen de wind in.
Niet altijd even leuk.

Het stuift erover……
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VAN DE GIESEN
VM

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier

0:45
1:49
2:45

9:10
9:55
10:50

13:09
14:09
15:05

21:27
22:35
23:40

24
25
26
27

vr
za
zo
ma

3:35
1:25
2:16
2:46

11:30
4:19
4:55
5:32

15:56
12:16
12:55
13:34

16:31
17:05
17:45

24 ma
25 di
26 wo
27 do

1:56
2:26
2:56
2:40

4:39
5:11
5:45
6:17

12:35
13:14
13:44
14:25

16:56
17:25
17:59
18:35

28 di
29 wo

2:40
2:57

6:09
6:45

14:20
14:44

18:25
19:01

28 vr
29 za

2:15
2:44

6:51
7:21

14:45
15:15

19:05
19:40

30 do
31 vr

3:00
3:20

7:25
7:59

15:14
15:50

19:45
20:19

23:35

wo
do
vr

0:55
1:58
2:55

8:45
10:00
11:24

13:29
14:32
15:28

NM

4 za
5 zo
6 ma
7 di

3:45
0:20
0:59
1:45

12:15
4:36
5:21
6:02

8 wo
9 do
10 vr

2:35
3:36
4:16

11 za
12 zo
13
14
15
16
17

1 za
2 zo
3 ma

2:45
3:39
0:04

11:26
12:30
4:28

15:14
16:11
14:16

16:59 VM

16:16
14:21
15:16
15:56

17:05 VM
17:48
18:35

4
5
6
7

di
wo
do
vr

0:55
1:35
2:26
3:10

5:15
5:56
6:29
7:09

15:03
15:46
16:16
16:35

17:39
18:18
18:55
19:35

6:48
7:35
8:15

16:26
16:30
17:10

19:16
20:00
20:39

8 za
9 zo
10 ma

3:55
4:24
4:35

7:46
8:30
9:10

16:50
17:10
16:50

20:10
20:46
21:26

4:56
5:14

9:05
9:44

17:46
18:00

21:26
22:10

11 di
12 wo

5:05
5:44

9:49
10:35

17:14
18:05

22:10 LK
23:05

ma
di
wo
do
vr

5:45
6:34
0:06
1:05
2:15

10:46
11:33
7:35
8:24
9:24

18:20
19:10
12:44
13:55
14:50

23:00 LK

13
14
15
16
17

do
vr
za
zo
ma

6:56
0:16
1:23
2:36
3:28

11:46
7:56
8:45
10:24
11:45

19:16
12:55
14:15
15:04
15:55

20:14
21:47
23:20

18 za
19 zo
20 ma

3:05
3:50
0:35

10:50
11:55
4:29

15:36
16:16
12:54

23:56
16:55 NM

18 di
19 wo
20 do

0:15
1:06
1:24

4:09
4:49
5:28

12:44
14:42
15:33

16:36
17:16 NM
17:56

21 di
22 wo
23 do

1:14
1:44
2:25

5:09
5:47
6:27

14:00
15:45
16:31

17:35
18:16
18:56

21 vr
22 za
23 zo

2:05
4:22
3:14

6:09
6:52
7:37

16:21
17:04
17:46

18:36
19:19
20:06

24 vr
25 za
26 zo

3:00
3:33
4:15

7:09
7:56
8:48

17:20
17:56
16:34

19:38
20:25
21:19

24 ma
25 di
26 wo

3:54
4:45
5:25

8:25
9:16
10:19

18:22
16:54
17:49

20:51
21:46 EK
22:50

27
28
29
30
31

4:54
5:54
7:04
0:28
1:36

9:45
10:44
11:55
8:15
9:50

17:25
18:24
19:40
13:10
14:20

22:15 EK
23:25

27
28
29
30
31

6:35
8:10
1:19
2:35
3:34

11:30
12:45
9:56
11:10
12:40

19:06
20:30
14:04
15:15
16:01

23:59

ma
di
wo
do
vr

20:05
21:30
22:44

21:20
22:35

do
vr
za
zo
ma

22:26
23:14
23:55

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

By
Mar

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

maatje +
42 t/m 56

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Voorstraat 109
Egmond aan Zee
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ap.beukers@quicknet.nl
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Bijzondere laatste wens in vervulling

Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden
mochten hebben, laten wij u weten dat
op 90-jarige leeftijd rustig is heengegaan
mijn man, onze papa, schoonvader en opa

ging door Egmond aan de Hoef en later langs de
voor hem zo bekende weilanden en
boerderijen naar het crematorium in
Alkmaar. Zijn echtgenote Lien zat in
de cabine. Een laatste wens die op
een prachtige manier in vervulling is
gegaan! Tekst: Linda Pepping
melkwagen van Kool Transport gevonden in Oosthuizen. Een oude Desoto
uit 1957 waarvan er nog maar twee
in Nederland zijn en ook nog het type
waar Nic zelf mee gereden heeft (zie
foto). Nic werd onder een stralende
zon en in een zee van bloemen rondgereden door de huidige eigenaar
van deze prachtige melkwagen. De rit

Augustus

22:14
23:15
23:44

(tekst en foto's: Cor Mooij)
Toen kleinzoon Billy Mooij met vriendin Rosanne de Groot met vlucht 644 van KLM uit New
York vertrokken, konden zij nog niet bevroeden dat de vlucht anderhalf uur (!) sneller zou
worden afgelegd dan normaal. Hun toestel bereikte een snelheid van maar liefst 1300 kilometer per uur, waar dat normaal 900 tot 1000 kilometer per uur is. Het zegt alles over de
kracht van Ciara, de storm die ook Egmond de hele zondag in haar greep hield.
ter werd, rond 16.00 uur. De meeste
SBS 6 kwam een dag eerder voor de materiële schade destijds enorm.
Hart van Nederland al in Egmond Afgelopen zondagmorgen, toen het regenbuien vielen zondag overdag in
langs om een kijkje nemen bij Egmont nog ‘slechts’ windkracht 7 was, zag je het tweede deel van de middag en
Mooij. Daar ging twee jaar geleden de kitesurfers al vroeg langs de kust begin van de avond. Op dat moment
het complete dak de lucht in. Men ‘vliegen’ vanuit het zuiden richting was het Code Oranje. In de loop van
wilde wel eens vernemen hoe hij er het noorden. Er stond een ruige zee, de avond zakte de wind wat verder
nu tegen aankeek, met de storm Ci- met wind uit het zuidwesten. Veel af. Behoudens alle afgelaste (buiten)
ara op komst. Een storm die door De automobilisten trokken naar de kust evenementen en sportwedstrijden en
Telegraaf met Code Paars op de Wad- om een glimp van dit natuurgeweld hier en daar een boom die het niet
deneilanden werd aangekondigd. Hij op te vangen en waagden zich naar meer hield, zoals in Egmond-Binnen,
herinnerde zich nog goed het moment de strandafgang. Daar werden ze waar een automobilist nog goed wegdat hij werd gebeld over zijn dak en echter letterlijk en figuurlijk gezand- kwam, bleef de schade in de Egmondat er wonder boven wonder geen straald. De meest extreme windsnel- den, voor zover bekend, beperkt.
mensen gewond zijn geraakt. Al was heden ontstonden toen het hoogwa-

Dinsdag 4 februari jl. overleed Nic
Pepping uit Egmond aan den Hoef op
90-jarige leeftijd.
Nic haalde 30 jaar lang melkbussen
op met de melkwagen bij boerderijen
in Noord Holland.
Zijn grote wens was om zijn ‘laatste
rit’ ook op een melkwagen te mogen
doen. Na wat speurwerk werd een
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Storm Ciara raast langs de kust van Egmond
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Gezandstraald door de harde wind.

Egmont en Sarah Mooij in
‘Hart van Nederland’.
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Nicolaas Pepping
Nic
Alkmaar
24 juli 1929

Alkmaar
4 februari 2020
Lien Pepping-Glorie
Linda en Edwin
Stéphanie
Isabell en Brent
Mandy en Stan

Foto's (aangeleverd) - De
laatste wens van Nic Pepping
uit Egmond aan den Hoef
ging in vervulling: zijn laatste
rit ging in de voor hem zo bekende melkwagen, een oude
Desoto uit 1957. - Inzetje:
Precies zoals het vroeger ook
ging voor Nic Pepping.

Sonja en Jan Herman
Jessica

José en Bardo
Wouter
Carolien
Roel
Claudia

Bas en Sandra
De crematie van Nic
heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentie-adres: Lien Pepping-Glorie
Zandweg 20 H2, 1934 BJ Egmond aan den Hoef

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

101-jarige zuster Theresta gehuldigd

Uitslag 3 februari 2020; 1. Thea en Riet 66% 2.Hetty en Nammen, 61%; 3. Gré en Bertus, 60%; 4. Kees en Anneke,
48%; 5. Netty en Joke, 46%; 6. Hendrien en Mar, 42%; 7. Niek en Ali, 40%; 8. Anneke en Pum, 37%.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 5 febr.: 1e Mevr. Hallewas & Hr. te Bück, 63,75%; 2e Hrn Mossel & Eeltink, 58,75%; 3e Dms Baltus
& Zentveld, 51,04%; 4e Hrn Bok & Scholten, 50,00%; 5e Mevr. Blankendaal & Hr Broersen, 47,50%; 6e Dms de Jong &
Rupert 43,75%; 7e Dms te Bück & Eeltink, 35,00%.

DORPSGENOTEN

Toewijding in uitvaartverzorging

Uitvaartverzorger sinds 1992

Bridgesoos Torenduin

DEVOTIO
Ronald Koster

(tekst: Karen Hergaarden)
Vorige week is zuster Theresta Kiekebosch 101 jaar geworden. Daarvoor bracht burgemeester Hetty Hafkamp haar een bezoek. Het bereiken van een dergelijke hoge leeftijd is wel
een bezoekje waard.
Zuster Theresta Kiekebosch is gebo- geprofest en legt hierbij de eeuwige ten. ‘We hebben een goed tijd gehad
ren in Heino op 27 januari in 1919. gelofte af. Haar eerste plaatsing was en al was het zo nu en dan moeilijk,
Haar ouders hadden een boerderij. Als in het Sint Joseph ziekenhuis in Zaan- dan keek ik naar het kruisbeeld en
vijfde en middelste in de rij kreeg zij dam. De keuken werd haar domein en dacht, ‘God, het was voor U veel
de roepnaam Anna. Anna vertelde dat ze werkte er met vreugde en plezier, zwaarder, pijnlijdend en veel moeilijtoen zij een jaar of 14 was, ze begon mede door haar medezuster Cornelia. ker’. Ik moet niet zeuren’, aldus zuster
na te denken over hoe het leven in Samen trokken ze veel op. In 1959 Theresta. Ze woont in Huize Agnes
een klooster er uit zou zien. In die tijd werden zij beide overgeplaatst naar met nu nog drie medezusters van
sprak je niet openlijk over wat je bezig het ziekenhuis in Gouda en 10 jaar de congregatie de kleine zusters van
hield. Wel ging Anna met een dorps- later naar Driebergen en weer tien de Heilige Joseph en mevrouw Annie
genoot regelmatig op retraite. Door jaar later naar Zeist. Al met al heeft Mooy hoort er ok bij. ‘De verzorging
die retraites leerde ze een zuster ken- ze 40 jaar samen met zuster Corne- is prima’, zegt zuster Theresta. En ze
nen die in Heerlen woonde en werkte. lia gewerkt in de keuken. Dat schept is hier heel dankbaar voor. Overdag
Zij gaf Anna juist inzicht en vertrou- een hechte vriendschappelijke band. maakt ze deel uit van de huiskamer,
wen. Anna koos vervolgens op 20 Vanaf 1996 is zr Theresta met zuster waarbij zorg, regelmaat, ontspanning
februari 1941 voor het kloosterleven Thaddea en zuster Cornelia in Huize en kapelbezoek de rode draad voor
in Heerlen bij de Kleine zusters van Agnes in Egmond aan Zee komen wo- zuster Theresta vormen.
de Heilige Joseph. Het was oorlog en nen. Een prachtige plek om te wonen.
het was niet eenvoudig om te reizen. Ze fietsten veel in de omgeving en Foto (Cor Mooij)
Op haar 21ste trad Anna in en kreeg deelden vele uren samen. Zo ook de De 101-jarige zuster
de kloosternaam zuster Theresta. Op reis naar Assisi in Italië. Een indruk- Theresta als middelpunt van
19 maart 1946 wordt zuster Theresta wekkende vakantie plaats en geno- het feest…

Wij helpen u graag
072 5825521
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Wat Now!

Zondag 16 februari
Gezellig aanzitten bij Onno in
het Sportcafé met optreden van

“Wat loop jai ongelokkig! Ben je
´evalle?”
“Dat ben ik net. Die van main zaade
nag”, “Aalt die doos deer now d’r is
weg die op de grongd staet, aese ga
je nag glisse over dat ding.” En jawel
‘oor. Ongerlest most ik me nest ôit nee
de WC en ik was temet bai me bed en
deer ging ik, langôit op me reg. Mit
een laezerusklap en ai skôôt mit een
gang en een skrêêuw z’n nest ôit. Van
im skrok ik nag meer als van de val.
“Wat eb jai no an de angd,”zaan ie?”
“Ik leg te zonnebaie, now goed? Ellep
mai d’r is overend. En dat deed ie. No
ja toe, allien main klââne têên deed
verrekkes pain. Maer ai eb me lekker
in me nessie gelegd en ik ben waar-

de Skarrebekke
aanvang 16.00 uur.

aere langde ewwe ze de boel best in
de ‘angd ‘oor. Eb jai nag wat te vertelle?”
“Jaadet, ik gaet de kommende week
nee me zister in Breda. Ik mot d’r ellepe want d’r man mot nee een verzerregingsôis. Ze ken ’t iet meer bebolwerreke want ai loopt ammaer weg
en den kenne zai im iet meer vinde.”
“Ieh mââd, wat begrôôtelijk. Den
gaan ik toch mit je mee! Saeme komme wai d’r wel oit ‘oor.”
“Now, arstikke bedankt ‘oor. We belle
nag wel om een ofspraek te make.
Den ziene we mekaer.”
“Gedag’oor.”

endig nag een pippie in sleep ‘evalle.
De aere dag ad ik gien pain maer mit
me skoene an me biene is een temtaesie. Maer ik zal toch bôôdskippe
motte doen, niet ten? Ik ben nag iet
in de geleegen’ad ewêêst om een bol
te ‘aele.”
“Eb jai nag eleze van die virus die
in China begon? D’r benne al veel
loi dôôd deer dat virus. En ’t komt
ammaer dichterbai. We motte maer
ôôpe dat ’t ier wegblaift. ’t Is arstikke
ôôversproitig want ’t zit in de licht dis
je ken ’t gaauw ewwe. D’r oeft maer
ien Chinees in de Jumbo te loope die
d’r vandaen komt en jai ben an de
beert.”
“Me-kind China is waid weg en in die

Nederlands Kampioenschap G-Biljarten
(tekst Cor Mooij)

Tekenbureau
Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Afgelopen weekend vond in Hotel Zuiderduin de twintigste editie van het Nederlands Kampioenschap G-Biljarten plaats. Winnaar werd, net als vorig jaar, het A-Team van De Reiger
uit Heerhugowaard met 378 punten.
Het B-Team van De Reiger werd knap Nederlandse Biljart Bond. Hoofdspon- Foto’s Cor Mooij - Boven: Gvierde. De tweede plaats was voor Het sor Het Zuiderduin stelt volgend jaar Biljarten in Hotel Zuiderduin
- Concentratie bij Ricardo
Groene Laken uit Haarlem en derde zijn zaal wederom beschikbaar.
Alberda, Team De Reiger werd De Blokhut uit Groesbeek. Er
De kampioenen, het A-Team
werden in totaal 180 partijen gevan de Reiger - Onder: Alle
speeld, verdeeld over acht tafels. De
deelnemers nog even op de
opkomst was weer een succes voor
foto…
de organisatie, die in handen was van

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550

Egmonders op foto’s tijdens WOII

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

(van de redactie/John de Waard)

zou dat kunnen weten? Als u iemand
herkent of kunt plaatsen, laat het
weten op voorzitter@egmond4045.
nl of op secretaris@egmond4045.nl
Dat maakt het beeld van deze foto
en die tijd – letterlijk - nog completer.
Ook als u zelf nog memorabele zaken
heeft uit de Tweede wereldoorlog die
de moeite van het bewaren of tentoonstellen waard zijn, kunt u dat
melden bij genoemde e-mailadressen.

Linda Liefting

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Door het hele
jaar heen zijn er diverse activiteiten en
herdenkingen die dit feit gedenken.
Op kleinere schaal wil Stichting Egmond 40-45 ook aandacht besteden
aan dit memorabele jaar. Deze week

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

DORPSGENOTEN

Foto (aangeleverd) - In het
kader van WOII in beeld in
de Egmonden: Egmonders
(?) op het strand ergens in
februari 1941. Toen waren de
verschrikkingen van de oorlog nog allemaal niet zo aan
de orde, in ieder geval hier
(nog) niet. Het strand was
nog vrij toegankelijk.

hebben we daarom opnieuw een foto
van Stichting Egmond 40-45 aangeleverd gekregen. Het gaat hier om een
beeld van ergens rond 11-13 februari
1941 met daarop een aantal mensen
op het Egmondse strand. Mogelijk zitten er Egmonders tussen, maar wie
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Valentijnsactie voor Brigitte’s Heroes
(tekst Pauline de Vries)
We hebben er al eerder aandacht aan besteed: Brigitte’s Heroes. Wat is het doel van Brigitte’s Heroes?
Geld ophalen voor de medische strijd tegen kanker. Op 9 november jl. is Brigitte overleden, 51 jaar en
moeder van Skip en Ole, vrouw van Melvin Blok. Deze drie mannen willen zoveel mogelijk geld ophalen
om kanker de wereld uit te helpen. Daarom doen zij in juni zelf mee aan Alpe d’HuZes. Drie bedrijven
uit de Egmonden steunen Brigitte’s Heroes met een speciale Valentijns actie.
Even voorstellen dus! Bloembinderij & Stuur je liever een kaart naar je hei- bloemen doneert de winkel een beTuincentrum Nelis Baltus uit Egmond- melijke liefde? Koop deze dan bij Dek- drag aan onderzoek naar medicijnen
Binnen is er voor alles wat groen is. ker & Dekker in Egmond aan Zee, een tegen kanker. De Valentijn actie loopt
Voor bloemen, planten, bomen en eigentijdse en toegankelijke boek- van zaterdag 8 februari tot en met Vanog veel meer. Voor binnen én bui- winkel met een passie voor boeken. lentijnsdag vrijdag 14 februari. Geen
ten. Naast kennis en ervaring delen Van elke verkochte Valentijnskaart geheime liefde? Op zondag 16 februze ook graag een deel van de omzet doneert deze boekenwinkel even- ari staan vriendinnen van Brigitte op
met Brigitte’s Heroes. De bloembinde- eens een bedrag aan team Brigitte’s de Rommelmarkt in de Wielerbaan
rij doneert een bedrag per verkocht Heroes. MultiFlora Egmond is een ge- van Alkmaar. Ook daarvan gaat de
Valentijn-boeket of -bloem aan dit zellige bloemenwinkel in Egmond aan opbrengst naar het goede doel.
Zee. Van elk verkochte bos Valentijnmeer dan goede doel.

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Wilma’s Pilates
&
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72
Egmond aan den Hoef
Tel 06 21287899
Soepel,sterk en slank lichaam?
Voor een kwaliteitsles
Pilates of Essentrics hoef je niet ver!

Grote opkomst bij vrijwilligersavond VDEB
Vrijdag 31 januari 2020 werd door de VDEB bestempeld tot vrijwilligersavond voor alle mensen, die
zich vrijwillig voor het dorp, regelmatig inzetten voor het algemeen belang van de inwoners van
Egmond-Binnen.
inzet en bijzondere bijdrage voor het
welzijn van de inwoners. De waardering voor haar inzet ging vergezeld
met bloemen en een warm applaus.
Ook waren er bloemen voor gebiedsregisseur Nicole Zwartelé. Zij werd
geprezen om haar enthousiasme en
haar betrokkenheid door haar goede
werk voor Egmond -Binnen. Wethouder Klaas Valkering rondde het officiele gedeelte van de avond af met een
compliment voor de inzet van Nicole.
Daarbij benadrukte hij, dat geen enkele Dorpsvereniging in de hele gemeente Bergen, zo actief is als die van
Egmond-Binnen. Hij complimenteerde
Ze werden allemaal persoonlijk uitge- bij aan het tot stand komen van de de VDEB voor de uitstekende samennodigd voor een bijeenkomst met een Dorpsvisie en de verkeersavond over werking met de gemeente
hapje en een drankje, waarbij diverse de nieuwe afslag A9 bij Heiloo, die en gaf aan onder de indruk te zijn
mensen en werkgroepen werden be- veel voorbereiding vergde, maar ook van wat de ‘Binders’ allemaal voor
dankt voor hun inzet. Om ongeveer de organisatie van een avond over elkaar hebben gekregen in de afge20.00 uur begon de voorzitter, Henk het bouwen van woningen op de lopen jaren. Rond 22.00 uur ging de
Weeteling, met zijn openingsspeech. locatie van de R.K. kerk. Binnenkort bar dicht en ging men na een gezelNamens de Vereniging Dorpsbelan- worden op 12 februari nog eens twee lige avond, met een tevreden gevoel
gen, die dit jaar 20 jaar bestaat, wer- presentaties gegeven voor de inwo- en een cadeaubon van de ‘Pluktuin’
den alle mensen verwelkomd op deze ners. Een speciaal dankwoord was er op zak, weer op huis aan. Namens
avond, onder wie wethouder Klaas voor Janina Swart, die als voormalig het bestuur van de VDEB. Werkgroep
Valkering en gebiedsregisseur Nicole bestuurslid van de VDEB actief was, communicatie.
Zwartelé. Zij werden namens de in- wethouder werd en later in 2014 de
woners van Egmond-Binnen hartelijk politieke partij KIES Lokaal oprichtte.
bedankt voor hun uitmuntende inzet Janina werd uitvoerig door de voorzit- Foto (aangeleverd) - Succesvoor en betrokkenheid bij ons dorp ter in het zonnetje gezet en nadruk- volle vrijwilligersavond van
in de afgelopen periode. Denk daar- kelijk bedankt, voor haar respectabele VDEB.

Bomvolle Barbershop
(van de redactie/John de Waard)
Als de drukte bij de opening van
de barbershop/kapsalon Kimberley’s aan de Herenweg in Egmond
aan den Hoef een voorbode is van
het werk dat daar gaat binnenkomen, kan de jonge ondernemer
Kim de Goede flink aan de bak.
Zaterdagmiddag was er gelukkig
nog geen échte storm, maar het
liep wel degelijk storm, daar in de
voormalige supermarkt van haar
opa en oma. Veel familie, vrienden
en nieuwsgierig geworden kennis- wensen. Dat zou gezien de drukte
sen en potentiele klanten kwamen bij de opening toch wel moeten
een kijkje nemen en haar succes lukken zou je denken…

Schrijf je nu in op www.wilma-pilates.nl
of stuur een E-mail naar
wilma-pilates@live.nl
NIEUW BIJ WILMA’S PILATES: BOXERCISE
een uur hard werken aan je conditie,
coordinatie en boxing skills.
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Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Foto (redactie) - Kim de
Goede als middelpunt bij de
drukbezochte opening van
haar barbershop/kapsalon.

Meldingen Openbare Ruimte met Fixi
(van de redactie/John de Waard)
Ziet u iets in de openbare ruimte? Meld dit dan voortaan aan de gemeente met Fixi. Met de meldingen
kunnen de inwoners samen voor een nog mooiere gemeente zorgen.
Ziet u iets in de openbare ruimte, ziet u in uw buurt regelmatig fout ge- van uw melding en voegt u via de app
zoals kapotte straatverlichting, over- parkeerde auto’s, zwerfvuil, te hoog eenvoudig foto’s toe. Een foto zegt
vaak meer en het helpt de betrokkevolle prullenbakken, te hoog onkruid, water, fietswrakken?
kapotte speeltoestellen of speeltoe- Geef dit dan door aan de gemeente. nen bij de gemeente om de melding
stellen die eigenlijk veel beter ergens Doe dit met Fixi. Met Fixi ziet u wat er sneller op te lossen. Geef uw melding
anders kunnen staan, wegwerkzaam- nog meer in uw buurt bij ons gemeld door via de website, fixi.nl of downheden waar u vragen over heeft? Of is, blijft u op de hoogte van de status load de Fixi-app.

DORPSGENOTEN

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171
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Nieuwe locatie gespreksavond parkeerbeleid

Houdbaarheid?

(van de redactie/John de Waard)
De gemeente heeft laten weten dat plaatsvindt in PostaanZee en dus niet
de gespreksavond over het parkeer- in de Schulp, zoals ze eerder had aanbeleid in de kernen van de Egmonden gegeven. Aanmelden blijft nog steeds
(11 maart, 19.30 uur- 21.30 uur) noodzakelijk in verband met de be-

Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
4
van uw rookmelder.

perkte ruimte. Dat kan op projectassistentenRO@debuch.nl.

’t Is een bijzonder dorp en dat is het!

29 MAART
2017
NUMMER
627 van der Zeijden, dat in 2002 in Geestgronden verscheen, is eind
Na ‘Kieviet
en-Egmond’
van Albert

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking
Nunietook
meer gegarandeerd...
Pedicure
WijVoorstraat
vervangen
‘m
92 – Egmond aan Zee
graag! 06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Voor het tweede
wel!

          
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•  
   
Dagopvang
 •
Buitenschoolse opvang
 •  
   
Peuterspeelzaal
•
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
 •
 • Geen
 wachtlijsten




P

TEL.
072-507 0200

•

notaris:

5

Flexibel en incidentele opvang mogelijk

  

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

2019 de volledige biografie van C. Joh. Kievit verschenen. Deze is geschreven door Ton van der Lee, de
achterkleinzoon van Kieviet, die een goede levensbeschrijving heeft gemaakt, en waarvan Egmond een
essentieel deel uitmaakt.
een middag aan het strand door te
brengen. Recht op vakantie hebben
dan nog maar weinigen. Maar in de
duinen waren er, net als in onze tijd
nu nog, bramen.
Het verschil tussen rijk en arm is veel
groter dan nu. De vader van Cor Slung
is blijkbaar rijk: hij betaalt zonder
meer hoge bedragen als hij dat nodig
vindt. Zieke vissersweduwen met kinderen hebben geen recht op bijstand.
Jacob Ariesz Glas, toen bekend als
Jaepie-Jaepie, is in 1897 bootsman
van de Reddingboot. Hij maakt met
die boot meer dan honderd tochten.
Zijn standbeeld staat, met slampamper (scaphander = zwemgordel) en
pijpje bij het strandslag. Kieviet is er
goed in geslaagd het Egmonds dialect
weer te geven. Van der Zeijden geeft
een voorbeeld: ‘Zoo is ‘ier verleden
jaar , ’t was op den vijftienden OcHet is belangwekkend te zien hoe wordt, volgens Kieviet, in die tijd bijna tober, ’s aevonds om een uur of zes,
Kieviet de gang van zaken in Egmond uitsluitend bewoond ‘door visschers, een schip ‘estrand, zoo wat een pael
aan Zee in de jaren 1895-1897 ver- echte stoere zeebonken, die onder of zeven benoorden Egmond, bij zoo
telt, wat er in die meer dan honderd een ruw uiterlijk veel goedhartigheid’ levende zee, als ik nog maer weinig
jaar is veranderd en wat we nu in verbergen. Voor het badhuis zijn bad- in mijn leven ‘ezien ‘eb.” (p.91 van
Egmond hebben. In Het badreisje van koetsjes op het strand. Twee vuurto- Kieviets Jaepie-Jaepie). - Tekst: C.H.
Cor Slung en in Jaepie-Jaepie, die zich rens zorgen voor de veiligheid op zee. Wiedijk, Egmond aan Zee
voornamelijk in ons dorp afspelen, is Alleen de vuurtoren J.C.J. van Speijk
is over. Een veldwachter bewaakt de
daarover genoeg te vinden.
De zuster van Kieviets vrouw Gesina orde in het dorp. De Voorstraat heet Foto (Cor Mooij) - Het standwas getrouwd met Pieter Pranger, volgens Kieviet de Dorpsstraat. Vanuit beeld van Jaepie Jaepie
destijds de burgemeester van Egmond het dorp wordt door middel van bom- (Jacob Ariesz Glas) bij de
aan Zee. In Het badreisje heet hij Wi- schuiten, van het strand in zee ge- hoofdstrandafgang aan het
chers. Egmond aan Zee is een aparte trokken, visserij beoefend. Het varen eind van de Voorstraat. In
gemeente en het oude gemeentehuis op die bommen kon levensgevaarlijk de biografie van C. Joh. Kieaan de Voorstraat staat er nog. De zijn. De gevangen vis wordt direct op vit, geschreven door Ton van
verbinding met het station Castricum het strand verhandeld. De omroeper der Lee, staat een en ander
wordt voor badgasten, die in het bad- maakt voor dat doel met een bekken te lezen over het leven in
Egmond aan Zee in de perihotel willen logeren, op hun verzoek bekend dat er ‘op zee’ vis te koop is.
onderhouden door een met een paard In de zomer komen uit omliggende ode 1895-1897. En daar hoort
bespannen tentwagen. Het dorp dorpen en uit Alkmaar mensen om Jaepie Jaepie zeker bij…

DORPSGENOTEN
Zorg Thuis
ZENTProfessionele en Liefdevolle
ZOEKT EEN

Schoonheidssalon

Uw wensen staan altijd centraal

Linda IJssennagger-Zentveld
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon
Neem voor een vrijbljivend kennisMosselaan 61
makingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
www.zentschoonheidssalon.nl
06-38729112 - 072-8887706
zentschoonheidssalon@gmail.com

info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

ag

Voor: - Verwerking bedrijfsRemi jaar+ Edwin Beukers
administraties en samenstelling
rekeningen - belastingaangiften
10 strings 2 voices
- adviezen op fiscaal en
remibeukers@gmail.com
bedrijfseconomisch terrein

voor een wijk in
WINTER
REcoverED
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

9,-

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

RENOVATIE?

BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens
doen wij, aircoservice, schadereparaties
Meeuwenlaan 9
inen verkoop of zoekopdrachten.
1935 EJ
Egmond-Binnen
Tel. Egmonderstraatweg
072-5071100
Nieuwe
12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
06-24522085
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

Zoveel mogelijk teams zullen daar
deelnemen aan een 24 uur durende
wandelestafette, de SamenLoop voor
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Hoop. De opbrengst van de inschrijvingen en de sponsoring gaat naar
z
Dagopvang
KWF Kankerbestrijding. SamenLoop
voor Hoop is een evenement van KWF
z
Buitenschoolse
opvang
Voor: - Verwerking
bedrijfsvoor iedereen die iets tegen kanker
z
Tieneropvang
met huiswerk
administraties
en samenstelling
jaar-begeleiding
wil doen. Gedurende deze 24-uurs
rekeningen
- belastingaangiften
z
Opvang
per
uur
wandelestafette staan de deelnemers
- adviezen
op fiscaal enopvang mogelijk
z
Flexibel
en incidentele
samen met lotgenoten stil bij kanker
bedrijfseconomisch terrein
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
én vierenDe
ze hetPoppenkast
leven. Tijdens het evez
Geen wachtlijsten
Kerklaan
11, 1935 EV Egmond-Binnen
nement lopen deelnemers in teams en
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
lossen elkaar af, zodat uit elk team alwww.kinderopvangdepoppenkast.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

WINTER

P

KINDEROPVANG
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tijd iemand aan het wandelen is.
Ondertussen zorgen indrukwekkende
ceremonies, een gezellige braderie en
veel activiteiten ervoor dat het voor
zowel de bezoekers als de deelnemers
een onvergetelijk evenement is. De
openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van deze SamenLoop
een evenement dat niemand onberoerd laat. Dit evenement wordt georganiseerd zonder budget en met inzet
van uitsluitend vrijwilligers om zoveel
mogelijk geld beschikbaar te houden
voor de strijd tegen kanker. De orga-

GEVRAAGD:6
Randweg rond Egmond-Binnen moet veiliger
Snackbar medewerker
(Van de redactie/John de Waard)
DORPSGENOTEN

De CDA-fractie wil dat de randweg rond Egmond-Binnen veiliger wordt. De kruisingen van randweg
langs Egmond-Binnen staan bekend om de vele ongelukken die daar gebeuren. Het CDA wil dat het colliefst met ervaring 18-20 jaar.
lege met de provincie gaat uitzoeken hoe de weg veiliger kan. De wethouder Verkeer, Erik Bekkering
onderschrijft die behoefte en wil graag een nadere analyse
de situatie
ter periode
plaatse en de ongelukVoorvan
een
langer
ken. Bovendien gaat hij naar de provincie om het onderwerp aan te kaarten.
Woordvoerder
CDA, Danny Zwart: door inwoners vanuit Egmond-Binnen keersveiligheid in de provincie NoordMosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
06 23610857
Holland en gaat binnenkort (weer)
Thuiskamer.
‘Wij vragen
al 01
jaren
om een veiliger is aangedragen via deTEL:
T. 072 507
21 marcel@wiegers.net
weg. Auto’s rijden te snel op de rand- Wij hebben het college nogmaals in gesprek met de Provincie om dit
weg en er is bovendien sprake van gevraagd contact met de provincie onderwerp op de agenda te krijgen.
een onoverzichtelijke kruising. Afgelo- te zoeken om hen te vragen oplos- Echter, voor er oplossingen bedacht
pen jaren zijn er diverse ongelukken singen te komen om de veiligheid te worden, is het zaak eerst een goede
gebeurd. Vorig weekend was er weer verbeteren zodat we de plannen nog analyse te maken van de huidige situeen ongeluk. Hoeveel ongelukken mee kunnen nemen in de begroting atie en van de tragische ongelukken’,
moeten er nog gebeuren voor de pro- van volgend jaar.’ Verkeerswethouder aldus de wethouder. Bij het gesprek
Erik Bekkering deelt dus de zorg over wordt ook de VDEB (Vereniging
vincie maatregelen neemt?’
Volgens het CDA kan het aanleggen de verkeersveiligheid van de randweg Dorpsbelangen Egmond-Binnen) navan een rotonde een oplossing zijn. bij Egmond-Binnen. Hij is ook namens drukkelijk betrokken.
Zwart: ‘Dat is een idee dat eerder al de regio Alkmaar Ambassadeur ver-

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Expositie Sebastiaan Groot, De Kapberg, tot en met 16 feb. vrij/za/zo van
13-17u
Museum van Egmond: tot 25 april alleen open voor groepen op afspraak.
FEBRUARI
Di 11 Stoelyoga, PostaanZee, e/Zee, 10u
Di 11 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 12 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 12 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Do 13 Internationale kookavond PostaanZee, E/Zee, 18.00 u
Do 13 SpaansaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Do 13 ZangaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Vrij 14 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Vrij 14 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Zon 16 Skarrebekke in het Sportcafé, E/Zee, 16 u
Ma 17 HakenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Ma 17 WandelenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Di 18 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 18 Sociaal Team, PostaanZee, E/Zee 15u
Woe 19 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Woe 19 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 19 2e Plasticsoeploop, start bij Terug naar de Kust, Egmond aan Zee, 10u
Woe 26 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Vrij 28 Aanschuiftafel, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 18u
Vrij 28 Game Night, JOEB, E/Binnen, 19.30u
KERKDIENSTEN FEBRUARI
Zo 16 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Zo 23 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
MAART
Zo 1 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 7.30u
Woe 4 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Do 5 Repair Café, Prins Hendrik, E/Zee, 13-15u
Woe 11 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 11 Gespreksavond Parkeerbeleid, PostaanZee, E/Zee, 19.30u
Za 14 Zeevogels Dinnerclub, start Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef.
Woe 18 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 25 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Vrij 27 Aanschuiftafel, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 18u
KERKDIENSTEN MAART
Zo 1 Kerkdienst Prot. Kerk E/Binnen, 10u
Zo 8 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Zo 15 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Zo 22 Kerkdienst, Slotkapel E/Hoef, 10u
Zo 29 Kerkdienst Prot Kerk E/Zee, 10u
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken

Ouderwets gerookte

LEKKERBEK PALING
500 gr € 25,-

VAN KABELJAUW 2 voor € 7,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS 500 gr 15,95

VERSE RODE Emmertje Gebakken
ZALM FILETS HARING in zuur

van kilo € 25,- (100 gr € 2,-)
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 14,95

‘De Haan’ dicht

nisatie doet daarom een beroep op
de mensen en het bedrijfsleven in de
Egmonden en Bergen (en omstreken)
om het evenement te ondersteunen.
Elke bijdrage en elke ondersteuning is
welkom. Ook is men nog op zoek naar
bands, koren, dj’s of andere muzikale
talenten die dit evenement - en het
bijbehorende goede doel - een warm
hart toedragen en gratis voor muzikale omlijsting kunnen zorgen. Graag
aanmelden vóór 1 maart bij Fons
Smid (fons.smid@quicknet.nl) of Jan
Bakker (bakkerbergen@quicknet.nl).

✄

€

LEKKAGE?
GARAGE
DE EGMONDEN
NIEUWBOUW?

± 7 stuks van € 6,50
(eigen inleg)
Deze week

€ 4,95 P/E

Deze
week ook verse KABELJAUW
KUIT??
30+
KAAS
500 gram 3,95
De Woerdense Kaasboer

Hij had het druk, die laatste dag
met extra broden
ALITEIT
TOP KWbakken
voordat de winkel sloot, voorgoed
Kilo 12.50
na meer dan zestig jaren.
Een leven lang de bakkerij:
vroeg op als iedereen nog sliep
en maken wat de basis is:
het brood van alledag.

Kilo  10.00

Maar ook de extra's, om te vieren:
een Abraham of Sara
en het gebak, de speculaas
en af en toe iets nieuws proberen.
Verhalen van de klanten, weten wat
er speelt, een luisterend oor.
Sociaal contactpunt, wezenlijk
in 'n tijd van eenzaamheid.
Vanmorgen bleef de wekker stil,
hoe was dat? Heel onwennig?
We wensen jullie nog veel tijd
om vrijheid te ervaren.
Tekst Trix van der Veen

Bij u op de markt

5,95
500 gram 3,95
500 gram 3,95

18% VET KAAS
BLACK LABEL
GRASKAAS

500 gram

FRANSE KAAS 3 VOOR € 3,-

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Roomboter Valentijn PENCEES
6 voor € 5,- en 16 voor € 10,Banaan of Carrot CAKE PUNTEN (100%vega) 4 voor € 6,- en 8 voor € 10,Appel of kersen FLAPPPEN
5 voor € 5,- en 12 voor € 10,Lever de advertentie in en ontvang 5 mini rozijnen bollen voor € 1,vakantie 17-22
februari

Dan
Was je er maar ingekropen.
Dan was je nog vrij.
Maar je bent er ingeslopen
Je bent als insluiper erbij.

JéGé

✄

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

van uw tuin!

(van de redactie/John de Waard)

Er zijn – vaak in de zomer - veel sportieve activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan KWF
072-5061201
of (Koningin Wilhelmina Fonds), om zo meer onderzoek naar kanker (en uiteraard vooral
Kankerbestrijding
de genezing daarvan) te kunnen doen. Elders in deze editie van Dorpsgenoten staat al zo’n Egmonds
initiatief rondom Brigitte’s Heroes die aan de fietstocht ‘Alpe d’Huzes’ gaan deelnemen. Voor wie dat
info@belleman.nl
allemaal net ‘een stapje of trapje’ te ver is, is er ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘SamenLoop voor Hoop’, een 24-uurs wandelestafette. Voor de mensen in deze regio is er een editie op 6
en 7 juni die plaatsvindt bij voetbalvereniging Bergen.

Palsma

Drogisterij
Ervaar de waarde
Parfumerie

‘SamenLoop voor Hoop’ ook in regio Bergen

✄
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Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken (voorpagina 30). Een blok
wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer per maand of los tarief is dit € 20,-. Familieberichten € 22,-. Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of fax. Uiteraard
kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.

wekelijkseJOOOI
column van KD de Bocht
De bekendmaking van de nieuwe (tijdelijke) burgemeester leidde meteen de eerste serieuze storm van 2020 in. Of is
dat verband niet te leggen? Maar zou de storm dan geen voorbode kunnen zijn van de frisse wind die deze nieuwe
burgemeester gaat laten waaien? Als ik lees dat hij eerst en vooral met de bewoners in gesprek wil, zou dat voor velen
toch een grote wens zijn die in vervulling komt? Maar aan de andere kant, hij blijft toch maar een jaar of anderhalf.
Dan zijn er ook weer verkiezingen, daarna kunnen we de boel opnieuw ‘resetten’. Weer een frisse wind. Het blijft altijd
maar waaien hier aan de kust…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

VHS video naar
DVD 17,50 euro

de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

